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Nå kan de kjøpe nytt kjøkken
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Har fått inn
over 400 000
Marcos Amano ba om
en halv million til
Robin Hood Huset i
anledning egen 40års dag. – Jeg hadde
aldri trodd at det
skulle gå så fort.
Kaspar Knudsen
kaspar.knudsen@ba.no

sentrum: – Jeg var trygg på
at vi skulle klare å få inn pengene. Men jeg hadde aldri trodd at
ting skulle gå så fort, sier Marcos Amano, leder for Robin
Hood huset.
En uke etter at han startet en
Facebook-kampanje for å skaffe Robin Hood Huset nytt kjøkken, nærmer han seg målet om
en halv million kroner.
– Via Facebook, Vips og nettbank er det nå kommet inn
rundt 405 000 kroner. Det er
fantastisk inspirerende og storslått å se hvor mange som har
engasjert seg. Alt tyder på at vi
nå kan få et nytt og bedre kjøkken til glede for frivillige og besøkende.

Noen store bidrag
Marcos Amano forteller at de
både har fått inn små og store
bidrag.
– Det er en kraft i de mange
bekker små. Over 600 har gitt
og nærmere 5000 har blitt invitert til å gi på Facebook. At enkelte har gitt betydelige bidrag
har helt klart gjort sitt for at vi
er så nær målet så raskt, forteller han.
Nå ber han folk om å fortsette
å støtte aksjonen.

takknemlig: Med over 400 000 kroner i boks kan Marcos Amano slå fast at det blir flunkende nytt kjøkken på Robin Hood Huset.
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– Vi er ikke helt i havn. Derfor
trenger vi at folk fortsetter å
dele kampanjen og bidra, sier
han.
I 2017 var en tredjedel av Robin Hood Husets drift basert på
private bidrag.
– Små og store private givere
er helt avgjørende for at vi kan

holde det aktivitetsnivået vi
gjør i dag, fastslår Amano.

40 000 måltider
I fjor serverte Robin Hood Huset over 40 000 gratis måltider.
Ofte kan det være så mange
som 200 personer innom daglig
for å få seg et måltid og en prat.

– Dagens kjøkken er for lite,
vi har ikke den kapasiteten vi
trenger. For alle de frivillige
som jobber på kjøkkenet vårt er
det og viktig å legge til rette for
bedre arbeidsforhold, fastslår
Amano, som regner med å ha
det nye kjøkkenet på plass i løpet av året.

– Russen er eksemplarisk
Etter flere år med bråk og
utagerende festing, er politiet endelig fornøyde med
russen. – De oppfører seg
som voksne, sier politiførstebetjent Bjørn Inge
Aarsand.

– Vi håpte at foreldrene kunne
sende ungene sine til et trygt
sted, og det synes jeg vi fikk til,
sier Endre Laukeland, politioverbetjent ved Bergen nord politistasjon.
For syvende år på rad har han
vært med når russen har tatt
over Travparken. Sammen med
Røde Kors, natteravner og MCnatteravner, var politiet til stede for å passe på de rundt 3000
russeguttene og russejentene.
Men det har vært noen få
hendelser i løpet av arrangementet.

– Fredag ble to russ tatt for å
røyke hasj på toalettet, og lørdag ble en person tatt for det
samme, sier Laukeland.
Han forteller at det stort sett
har vært god stemning blant
russen, bortsett fra litt knuffing
foran scenen under konsertene.
Rundt fem personer som ikke
er en del av årets russekull skal
ha forsøkt å komme seg inn på
området.
– De ble stanset utenfor og
vist bort fra området, sier han.
Lørdag kveld valgte flere av
russebussene å reise til Gullbotn.
– Derfra fikk vi noen meldinger. Det gikk på både støy og beruselse. Men det skal ha gått
greit, sier politioverbetjenten.
Også i Fana er politiet så langt
fornøyde med russen.

Vi er ikke helt
i havn. Derfor
trenger vi at folk
fortsetter å dele kampanjen
og bidra.
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FRemStÅR SOm VOkSne: Politiet er så langt godt fornøyd med årets rus-

sekull.

– Vi har fått noen meldinger
om høy musikk og litt støy fra
russen. Men det må man neste
regne med. Jeg vil si at årets
russekull har så langt oppført
seg eksemplarisk, sier Bård-Tore Norheim, politioverbetjent
ved Bergen sør politistasjon.
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Politiet i distriktet er også fornøyd med russen.
– Vi får en del meldinger på
russen. Mesteparten handler
om høy musikk og støy, men
jevnt over oppfører de seg bra,
rapporterer politiførstebetjent
Bjørn Inge Aarsand fra Voss.

Statsminister Erna
Solberg (H) mener
Norge må få unntak
hvis EU setter opp
egne handelsbarrierer for å
beskytte seg mot konsekvensene av USAs nye toll. Solberg
var mandag på besøk i Wien.
Der møtte hun statsminister
Sebastian Kurz for å diskutere
EU-politikk før Østerrike
overtar formannskapet i EU
neste halvår. – Vi mener det er
helt grunnleggende at hvis det
skulle komme noen restriksjoner fra EUs side som svar til
amerikanerne, så må de i så
fall ikke være rettet mot land
som er med i det indre marked,
sier Solberg på telefon til NTB.

